Protestärende Syrianska FC
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 7 juni
2007 behandlat ärendet gällande okvalificerade spelares deltagande för Syrianska
FC i matcherna den 20 maj 2007 Syrianska FC – Umeå FC, den 24 maj 2007,
Assyriska FF – Syrianska FC och den 27 maj 2007 Syrianska FC – Vasalund/Essinge
IF.
Den 1 juni 2007 fick Disciplinnämnden kännedom om att Syrianska FC (Syrianska) i
ovanstående matcher använt följande spelare, vilka inte är registrerade för
föreningen
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Enligt 10 kap. 2 § 1 p. SvFF:s Tävlingsbestämmelser har Tävlingsstyrelsen
(Disciplinnämnden) rätt att på eget initiativ senast inom 14 dagar från matchdagen
ta upp protest- och annat tävlingsärende till prövning oavsett på vilket sätt detta
kommit till tävlingsstyrelsens kännedom.
Disciplinnämnden beslutade den 1 juni 2007 att på eget initiativ ta upp förevarande
ärende till prövning. Disciplinnämndens initiativrätt omfattar 14 dagar från matchdagen, varför det är matcherna fr.o.m. den 19 maj t.o.m. den 1 juni som berörs.
Under denna period spelade Syrianska FC seriematcher mot Umeå FC, Assyriska FF
och Vasalund/Essinge IF.
Kontroll har gjorts av samtliga spelare som deltagit i matcherna för Syrianska i
ovanstående matcher. Det har därvid framkommit, enligt SvFF:s spelarregister, att
spelare nr 1) tillhör Valsta Syrianska IK, nr 2) Assyriska FF, nr 3) Enköping och att
spelare nr 4) inte finns med i spelarregistret.
Dessutom noterades att spelaren Bernt Magnusson född 1967 tillhör Östertelge
BoIS. Magnusson är noterad som ersättare på spelarförteckningarna, och har inte
deltagit i någon match för Syrianska.
Syrianska har inkommit med yttrande. Härav framgår bl a följande.
Betr Korkmaz, Isakovic och Felic
Nämnda spelare har undertecknat övergångsanmälan och spelaravtal för
Syrianska. Handlingarna, som är daterade mellan den 2 november 2006 till den 2
januari 2007, har skickats till SvFF samlat i en försändelse inom föreskriven tid.
Försändelsen har uppenbarligen inte nått SvFF. Syrianska har inte kontrollerat att
föreningen erhållit speltillstånd med spelklarhetsdatum för ifrågavarande spelare.
Anledningen till att sådan kontroll inte skett beror på att en nyckelperson på
kansliet fått andra arbetsuppgifter inom föreningen, varigenom föreningen förlorat
kunskap och rutin, samt att föreningen flyttat sitt kansli till nya lokaler, varigenom
föreningens administration tidvis fått bedrivas i temporära lokaler.
Betr Elia
Elia har spelarlicens för Syrianska för innevarande säsong. I spelarförteckningarna
har dock av misstag hans personnummer antecknats felaktigt.

Betr Magnusson
Magnusson har inte erhållit någon spelarlicens för Syrianska. Han har visserligen
antecknats i spelarförteckningen, men han har inte spelat i någon match för
Syrianska.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
När det först gäller Elia, finner Disciplinnämnden att han har spelarlicens för
Syrianska och att den felaktiga noteringen om hans personnummer i
spelarförteckningen berott på ett rent misstag. Vad därefter gäller Magnusson,
finner Disciplinnämnden att han inte spelat i någon match för Syrianska, varför den
omständigheten att han inte har licens för föreningen saknar betydelse såvitt nu är
i fråga.
Disciplinnämnden finner emellertid att Korkmaz, Isakovic och Felic inte har licens
för spel för Syrianska. Oaktat detta har de deltagit i de tre ovannämnda
seriematcherna. Enligt 3 kap 11 § Tävlingsbestämmelserna är de därför att anse
såsom okvalificerade spelare. Av samma stadgande framgår bl a följande: ”I
seriematch, i vilken okvalificerade spelare spelat, erhåller den icke felande
föreningen 3 poäng, såvida inte särskilda skäl föreligger. Som målresultat i
matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den
icke felande föreningen, 3-0”…. ”Om särskilda skäl föreligger kan poängförlust
ersättas med att den felande föreningen åläggs straffavgift om högst 10.000.-”
Enligt citerade stadganden skall således enligt huvudregeln de icke felande
föreningarna i nu berörda matcher tillerkännas 3 poäng vardera med målresultatet
3-0. Det ankommer dock på Disciplinnämnden att pröva om särskilda skäl
föreligger att frångå detta, liksom – vid nekande utgång härvidlag - att pröva om
särskilda skäl föreligger att ersätta poängförlusten för Syrianska med straffavgift.
Av 4 kap 8.3 resp 9.3 framgår att spelaren är berättigad att representera den nya
föreningen först sedan den nya föreningen erhållit speltillstånd utvisande
spelklarhetsdatum från SvFF. Sådan spelklarhetsdatum har inte meddelats
avseende de tre berörda spelarna. Föreningen har också möjligheten att kontrollera
spelklarhetsdatum i FOGIS. Detta har Syrianska underlåtit. Bestämmelsen om
spelbehörighet är fundamental för föreningarnas rätt att låta spelare deltaga i
föreningens matcher. Det ligger sålunda ett tungt ansvar på föreningarna att
kontrollera att endast sådana spelare som har sådan behörighet deltar i matcherna.
Omvänt är presumtionen stark för att om föreningarna missköter detta ansvar skall
huvudregeln gälla. Det åvilar således föreningarna att upprätthålla erforderliga
administrativa rutiner och kompetens för att hantera ifrågavarande betydelsefulla
åligganden.
Disciplinnämnden finner vid en samlad bedömning att vad Syrianska anfört till sitt
försvar – att en nyckelperson bytt arbetsuppgifter inom föreningen och att
föreningen haft lokalmässiga problem – inte är av den karaktären att särskilda skäl
föreligger att frångå huvudregeln om att tillerkänna icke felande föreningar poäng.
På samma grunder föreligger inte heller särskilda skäl att ersätta Syrianskas
poängförlust med straffavgift.
De tre berörda spelarna kan bli spelklara för Syrianska först sedan vederbörlig
övergångsanmälan inkommit till SvFF och spelklarhetsdatum meddelats. Detta kan
ske tidigast den 1 juli 2007.

Under åberopande av vad ovan anförts skall Syrianska därför ådömas poängförlust
i matcherna mot Assyriska FF och Vasalund/Essinge IF, och matchresultatet i
matchen mot Umeå FC ska ändras.
Disciplinnämnden beslutar
att

tillerkänna Assyriska FF segern i matchen Assyriska FF – Syrianska FC
den 24 maj 2007 med 3 poäng och målresultatet 3-0

att

tillerkänna Vasalund/Essinge IF segern i matchen Syrianska FC –
Vasalund/Essinge IF den 27 maj 2007 med 3 poäng och målresultatet
3-0 och

att

ändra målresultatet i matchen Syrianska FC – Umeå FC den 20 maj 2007
till 0–3.

Ny serietabell kommer att återfinns på SvFF:s hemsida www.svenskfotboll.se.

Beslutet kan överklagas hos Besvärsnämnden, Svenska Fotbollförbundet, Box
1216, 171 23 Solna, senast den 29 juni 2007.

